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.)ENİZCİLİK BAHİSLERİ 

~leniz kuvvetleri
t.tnize karışan yeni 

gemilerimiz 
Bunlar, şanlı deniz tarihimizdi 
lıagıtlı hangi eahl BH!Dlıı/HJ DB 

hlJtıraları canlandırıyor ? 
-------------

Eskl " Sultanhisar " nalar yapmıstı ? 
-1-

t ngiltereye sipariş ettiği- mahrecinde bir -tekne tdi Boyu
mb harp gemilerimizden nun uzunluğu (38) metreden 

bili, ••swfan Hisar., de.stroycn, ibaretti. (1906) yıluida Iı'ran
ana vatan salarma geldi, nurlu sada rkinci AbdUlhamit tarafın
hilale kavuştu. dan yaptınlıp tersanenWrıe gel-

"Sul taıı His&r" Türkiye Cüm- diği gilndeuberi b·r kere olsun 
h faynıp edilmeden çürlkncğe 

ilmi~ deniz kın-vetleri esa- mahkum ediıen bütün arkaclaş
bma lngUis tesglhlanada yapı- lan g bi "Sultanhisar,, d21. yıl
lan dört büyük dertroyerdeı: bi- larl:a llılicüı olu sularında pi
ridir. Bu smıf harp gemilerimi- nekl mış, sonra Me~rutiyetin 
Da priye kalan üç tanesinin il" . 
Jsınılcri de ''Demir Hic;ar'", "l.lu- anı uzerıı:ıe yeni bir hayata 

· ş h kaVWiUP vira demir ederek bi-
avenet., ve "Gayret,. tir. u a- r.u talim gör.mliş, fakat evvela 

(~~~Ş-E~H~~-R~--H~A~~E-R~~~~~~~~i ~)11~ FIKRA~ 
KöMüR ff~~~~~-1~-. ~-ö-L_ü_M~~· 

1 
~nrt~tına~k! 

TEVZiATI avagazı saat en CEZASI ;·:~::::bn .. 
--GC>- Fazla sarfiyat mı yazıyor --00- dünya ~~=~;e;: 

Eti Bank ballıa Mpnlil.'jIDI &ldA• soııunda (1918) Osmanlı devı .. 
perakende ea1A9 ren gencin ti de, birle.,.iklerile topyekful ~ 

yapacak Belediye makine şubesi mOdOrlOğO bu hu- idamı i•lendl nlbnışti. Kırk çeşit memlekctill 
sustaki tikayetıeri tahkik ediyor_ Bozuk sa- elli çeşit yağmacılan tipi kurt. 

Et1baıık, halka ilıtlyaclan m. Bundan bir mOddet evvel E- lan azgııılığile vatanımıza salo 
betinde ve en çok 250 şer kilo o- atler cörOldOIO takdirde havagazı tirketleri dnade »maffer isimli bir kız. clınnıslardı. 
larak .dağıtılmak u.re tehrimis değiştirmete mecbur tutulacak la nişanlanan Behza.t kendin - Son. padi§ah Vahidettin de• 
de ctesbit edilen bazı köm~ den izınsis lstanbula gelen ni- len tarihlerin en büyillç. hainl 
re kok k&ııibil vermekte idi. Bu Son günlerde Uncazl.. ea.ata dawt •.llı+kt.eclr. )fü1'.. eanhs .. rn. Sultanaıbmette bı- Türk vatanına aaldıranlarla beJ 
.kömlrlerin, kiimW-CW. tarat.- atlerinden. beledi,e fm beytıti aatlar iiwine helıedQı9 mam. ::-ı:1•--1r tiklilrmliitil- Suçlu- raber oldu. Sadrazamı dam .. 
dan laalka sat.ııacak yerde 90k we matine IUbmi mAdlirlllkJen.. lllbeai mütelnseW•n rdhwi ;;;-/;d ağır cea mahkeme- paşa. bat- Kanunsus mahkeml 
ytrkaek fiyatlarla bul humııl ne yaplia.n şikayetler ~ tetkik edeceklerdir. Fazla earft- alnde ya,,,,.ı..... duruşması e&na· reisi nemrut Kuatafa, orta. Ot. 
müeeseee ve apartmıan sahip. tadır. Buınların edlebi. bir çc* ,..ı Yaz&D. ba.va.galll saatleri ~ amda ~ eeıa kaıvmnmm 450 kiler de sıra köpeklik rolüal 
rine verildiği anlaşılmışbr. Be- abonemanlanıı han.pal ...ı- rillflne, gu firlr.etleri bmıı.n inci maddeel muclbince 6libn almışlardı. 
lediye lkt.ısad mUdUrlüğU mti- Jerinin, son günlerde gaz arfi- derhal tamir ve tadile mecbur cezasiyle cezalandırılması isten- 1.ık i leri Boğazlıyan kayma• 
fettişleri bu tarzd.ı hareket eden yatında yapılan tahdidat& ra.ğ- tuıt.ulacalttır. ~r. Duruı;,;ma dosyanın tet- kamt yiğit Kemal gibi vatan· 
kömlircüler hnkkında t.ah.ldb - men f:..?la Eariırat yazmalandır. Belediye anakine şubesi m'U- kiki için ba§ka güne bırakılmış- perverleri boğazlamak .oldu. 
ta ba.jla~ardır. Diğer taraf., Belediye makine ıubesi mtıdtir- dilrlüğü bo-aık saatlerle halktım ~- 0n..ı~- Ahmet Nesin:ıi 

eril - fm 1 ......... ~ f'...-1- lındığı •-bit lu ~. UQU sonra ~ tan Etibnıık da halle için v en lüg-ü tara dan yapı an ÇllUJU• ~para a u:m o • *"" ....... , oföi, Mustafa Q,,.re! gibi, Saıt 
kömürlerin bu şekilde huausi .kat, §ikayetlerdıen 'bazıhrmm nursa bu paralann şirketlerden HaJim gibi, J{C:: Tallt gibi, Ca-
eşhasın elinde kalmaması için haklı olduğunu göstenniiür. tahsili yoluna da. gidecektir. Karmanyolacılık bit Yalçın gibi bu inkılaba ve mı 
yen.den bazı tedbirler almışur. ı Bu iilb: ıa belediye makine Belediye ile §irketler arasın- "1Rtana ö?.den çah§alllar yok et. 
Bundan sonra kok kömürü pe-1 eubesi müdürıüğil aaatleri.nda deki mukaveleler, belediyeyi bu --oo-- m~ uğraşblar. 
rakende olarak halka. Etibank ~ edea kimseleri derhal~ hususta salahiyettar kılmakta.- Bir kunduracıya gece Daha sonra basta Atnttirk ol-
köm!ir depolarında satılacaktır. j kine §Ubesi müdürlüğüne mlln.- dır. yarası soydular duğu halde bir çok mi!li istik· 
Kömıir almak istcynlcre birer ---------------------- lt.l<;jk:ri arkadan ölüme mab· 
sıra numanısı verilmekte ve kö-

1 
E 

1 
1 Sirkecide kunduracılık yaran kum ettiler. 

mlir a!acaklan ~lnler teabit ~ BQLC: E AŞ DAH l YE lrfehmet Suat evvelki geee g.:!C Jşte bunlann arasında nama-
lun~tadır. vakit eviue dönerken Çilingirler m·ıe ,3•"""• iftihar etmeüe hakki 

Mi bur.&)"& nur bütün ~u- Tr• blua sonra da Balkan Har
JUCU)anms bilirler, bww diğer binin kara günleı-iııi hiç i&'tira- Ziraat Vekili Arkaraya 
gazeteler de yudılar. Fakat bil- h ·· ·· ·· d d • bl döndü 

Mu .. du .. rlu .. g"" u .. nde VEKA"' LETI ~ öHM meçııuı mr oıan':\b;et Nesimi ne :W.kadat-
ph». çıkmıs ba§ına taşla. vt:- ıarı o köpeklerin tak.bbıe uo- • 
rarak J.ılehmedi yaraladıktan. na.ıardı. Bu doeya yirmi dört 
llOllra cebmdeki 500 lirayı aln- yıl bir ~kurda kaldı. Sonra pat! 
ı·ak haçmı§tır. J4ehmet Cerrah- diye ortaya çıkıverdi. Niçiıı ! 
pn~a hastahanesine Jraldlnha1'- Çilnkü: 

Jwısa geçen büyük lw bi yaşa- at yuzu gorme en :umı r 
m11 karilermıiz bu yepyeni tek- faalı}et halinde geçirerek yıp- Adapazar1 ve hmitte zlrat 
nelere taşıdıklan isimlerin ne- ranmış, buna rağmen bir numa- RCterberlik mevzuu etrafmch 
den dolayı ver.ilru,ğini ve bu isun- ralı Cihan iıarbi patlak vennce tetkikler yapan Ziraat Vekili 
lerin bwıdm evvel gene sanlı ve Omıa.nlı imparatorluğu da bu Muhlis Erk.men Ankaraya dön-

Ha Od •Ala•• 
toplantI 78pıldl 

l\Tüfa• ltlerlalu 
a6ratle görülme

sini lsUyor 
tır. Meçhul yol kesici aranmak- BugUnkü Cüınhuriyet hUkn· 
tadır. ıxıeti mel9ua, alqak bir c1evirdoo 

lu .... ,_;;,m"lon t•u•ı,,nn harbe gırtlaJ1na kadar girincet rnüştür. Vekil bu seyahatinde nu··n sabah Bö"lo. t•- ..... •e nur 8--- .....,. J • bütün lmrp gemilerimiz gibi, ,,_ ._... .-. ... 
harp gcınlleri tarafından ebc<li· ı "Sult h' d adamakıll Adar zan demir ve tahta fabrio dUrlüğünde vali muavini B. Alt.- ~'"ili"ye V ..... Alethı ....... meL. ilsldWaar halkevl 
le§tirildiğini be1ki bilmezler. Fil-an ısar,, a ı kasını, tohum ıslah istuyonu- k · · al da bir ~ c-A u..... 'A •• 

vs:ki es:d donaııınaınua mensup bir tamir gönueden eea.slı bir nu. mcyva fidanlığını diğer zi- ,:~~a!~~;;ı~~ T~autıda ~ nüfusların kayıilarına e- faldrl~re kiiınur 
"Sultan Hısar" • "Demiılıisar", ı tiralıat dwreai geçiımodcn rai müesseseleri gezmiştir. Ve- iaşe müdürü B. ımmtu Bek. ...:~ymeteiyetbirvetrilam~ımeai !:!i~ntir~aı. 4.ajAl.1>70r 
~ eti ... r.n· "Gny Çanakkaledıe toplannu.<j olan do- kil çiftçilerle de go .. rllaerek Drti- Ticaret Vek"'lcti H··'-··'- m"--- •Uö • "" '1:.2-Jk-..ı '- d" 'Muaven .mıuıt)•e., ve • n.anmanın KÜ üJc bir cüzü ola • " a. -1.1& ""99"' Taminı eudur: uSklidar ~- ..,v., aen ı mm 
.reti Vataniye., adlı ıki küçük yaçlannı te!=bit etmi§tir. viri B. Ferid ve mtıddeiumumt takası clahitinde bulunan fakh· 
torpidobot ve ilu muhr~. ı: nr- rak vazife almıştı. Senede 130 bin pulluk yapıl- muavini ha.zır bulw:ımuşlardlr. 1 - 1a.,.c:e vaziyeti dolayısiyle halka kömür tevziine dev ım 
dı ve bu dört Türk gcım1sı de- * · · Adan!>.,, ..... .:ı~ı.· ..a-,·- lk" t ·· bu to ı--.....ı- eon alınan tedbirler meyanında c.tm .. Jrtedir. 
ıaizcilik tarihine altın harnerle ı· şte 1331Nisanınm17 nci :ı~ı1:' fabr~yi:ı ~ X:uonı=~~~ ekmeğin karne tberine veril- ~~·hususta çok büyük faali-
yazılmıya değer, phamet 'e gunü akşamı küçücük kereye başla.nacaktır. Mal'N'IDt rimizdcki tatbikatl etAfında mesi ıtekarrür ederek bu işin ba- yet sarf e.len Üsltüdar ~alkevi ı 
yığitlik menkıbeleri. ka.y~etmbil~ "Sultanhisar., ın alay sancak- vekfilct.çe temin olunacaktır. görüşülmüş ve bu hU.8USt& b9a 8! vıilmi·lA~~erimKizde tatteb~tıa gida- reı':li B. Reşad Kaynar şimdiye 
oklukları i"indir ki kadır ır ls ı.--..1nM v,...oa-ı ... ı... l nş S'...,. • arne vzıa: n kadar yapı•~n yardımlar hakkuı. "' lariyle donatılıp twıbulun Çift"ilere ı.,_ ___ ola dı'c;... &- AAAtwMW ---~..... ...u4ı h~ · -n-ı--ıar aa Cümhuriyct b<ihriyesi 'bugün ar- · "" ~m n ,,_. uwua uvıyet cu.ııuAu ının ~n. bir arkadaşnntza. ~ hakatı 
tık tarihe karışmış olan bu dört mesen-etli kalabalığı arasına ı~tlerin yapılmaaı için de vekl- İkinci topmntı ' ibrazı esas tutulmU§ ve cüzdan ... c.-icatir. 

dogru bir gelin zarafetiyle SÜ· let ı"cap eden t-.lbirleri alacak ib ed nl b t ka T ;r nt .. ~ :ıl Türk teknesinin hamaset ve şa- ~ ısu • Öğleden sonra Bö.,,_ t-- ma. raz emeye ere IU a rne- .. _ Şimdive kdar fakir h • 
,_ ...... _...:...: ..... ·· zillmesinin sebebi, aldıgı bu va- tır. Oııiimüzdeki ,.,,.n ... ıercıe falln- "*'"...., .... le · · t ·· k ..ı-- h hald " llamet dolu men~u vugun a- dur·· ıu··g~ünde ikinci bir toplaDU nnın evzııne aws;c er e ka 3000 kilo kömür tevzı cltıl · 
· b-'"--' zifeyi mini mini cliııesıyle ~üte- ka milmessilleri Ankara.ya ge. hU ı ~ c·u·-.Ja lannı alın ı k · ldl deıUıcilerimiwı ~arın· nasip olmıyaıı büyilk bır kahra- yapılmıştır. Bu toplnatıda iaoe v Yoı. r.u n a an Eu sefer de yeniden 1000 ·ı:o 

M yeniden yaşatmak ıçin yeni manlık ve fedakarlılrJa bqarmış !el'f'k görüşmelerde bulunuak· mildürü Mümtaz Ret. Petrol yine bazı vilayetlerimizce ihbar ~~ıtacağız. 
cemilerımlze selcilcriuin isimle· obn:upndıuı Deri geliyordu. Fil- !ardır. Ofis müdüıil, Mmt.aka İktJzaıd .,..., illn tıdUıat§tlr. Bu hususta la7.1m gelen bütlin 
rini vermiş bulunuyor. vald. Ma.nnara denizine girme- ---.. ntıı--- müdlirlilğl, SanaJi BirlJii 1111 Bu cihetlerin p &ıftnde 'ba- hazırlıklar tama.ml&Am-.tır. laı 

k 'mış olan dosyalan t..r ye 
etmt.k istedi. Fezahat devrinin 
bir kağıdı bile fazilet devrınin 
hiç bir rafında bulunmamalıydı. 
Haınlerin iftira ettikl.~ri tem;z. 
leri acıkça tembe çıkarmalıy .. 
dı. HIU:umet bunun için o dos· 
ynvı Millet Merlisine sundu. 
Saltnnatı, hilafeti Ye nmü1lil 
köpclrl ri defedip yeni biF m;ılf 
dc··1et kuran Büvük Millet Mec· 
lici ne bu dosvaya lavık olan 
}ltikmilnii verdi. battal cttı. An· 
layac d;ımıa şudur. G~miflıı 
lıal., ve edepsiz ruhunu -ist<"ra• 
bir formalite için olsun- hort
l:ıtrnsıdılc ! 

u;1ıkn Jmnra ı?elecek nesrner 
de hortlatml'l}'Rca.klardır. 

15 ton tıbbi ecza 
crıel~İ itte "Yeni Saıba!t" bugtin ar- ğe muvaff.a.k olan dn.-.. - de- p 1 A BeJediyedea saliili,.U. birer lundurularak kayıt haricinde kan bulduğumuz takdırdc fakır 

tak tarih olan bu şahamct men- ~ azar geces Y zat i..+: .. a.ıc f!bniaı ...... Hw.. Akpa .ktlmıl kimselerin ı.-.... vesileden halka kömür tevzii i.Jne bülhn a..ı..-1 . . ki -:ı- . . ··r 1 nizaltı gemilerine takibe memur t t 1 cak 11.S'""' ~.......... ..,._ •'vrı•ı •l" •• 'ın muhtelif yt!rlerln· 
~ ermı 18 ge--=ırJDWlil go • ediien "Sultanhisar,, 0 günken- U U a 17,30 a kadar devam edea bla bilistifade tescillerine gayret o- kıe aylan müddetince devam e- '"'~ ' 
memiş ve onların kahramanca to la da hri :..-.:ıı-ı.· .___. l t" ed ı:ı.- t _, ___ w. de-n kara ~-o!u ile gelmekte olan 

dınuı. -....ı..:- büyilldugu~"nde yep- ön _ .. _._ esi t p ntı ı::.p msu.-ı .-..- U'nnası ve ne ıc en nıa wıl& ut"\.-.:: . .ız . ., .h. ....:ı 
ba.'l:ınlarını öğrenmemiŞ olan - · ilmU~i pazar gec saa ... ___ -kl ı.. .• _._...._ · - it.i a.~t f!ltYUUtıın mu ım -

'eiıç okuyucnlanm. tekrar ya- yeni bir dtlşmaıı denizaltl gemi- 21.30 da ay tutulacaktır. Tutul- ve ~ill sto an Ye ~ ıtası. 2 fırın birer hafta ı.-urnu Sli\ .. -:grat yolu ile Edir-
-tmak irun bu göğüs kabartıcı sini, "A.E.2., yi batırmıya ve tevzinıtı hakkında görtışWmUo 2- Yine bu mllDMebeltle nü- kapatıldı neye oradan da kumyoolarlı 
- ... bu k""""'an ve yepyeni dilmvuın ma hadidesi saat dördü Oll ild ve bu hususta bazı kan.rlar .,._ fus hu"'vı"yet c:ı-.L.-· alınak il- 1k .. -. h . . 1 kt-~· B ---ıı-kı..- ...... ea __ ,_..._cak ~ --- ~ sad MUd'" 1 - ' .. c ı·ıınıı.e e-.,e nıf• • t."Uır. u me-
p .. -.. •.n •- ~- · gemislnln "29,, kifiden mürek- geçeye kadar devam edecektir. rilmiştir. zere mıntaıkanızdaki nüfus ida- Belediye ti uru u ı 1 h 
tar. kep bütün mürettebatını esir ~~~!!i!!~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!I -ı--:-- ·· t ed k li ıntlfettiıleri son günlerde eh1>ık yanda tliin lmrnyon ar a IJC "yt. 

maki 41SUltaA Hisar,. ve .arka.· -etik 0 Sultanhisar,. minknini top sayJett.en kendilerini korudıa- ~·uw muracaa ece yer ekmek çıkaran 2 fırını birer baf miıe (15) tondan fazla CC7.R 
.a.. .. ı neter va•ıtar.., Zaten almıya muft:flak olınuotu. ve yabancı vatanda§lıa.r& azami tıbbiye müstahzarat ve Uaçıar 
:;ı!:ar oeağ~.· kahr~anlar (97 > tonluk minimıni bir tor- tarını ateş ede ede dUşma.nın il- lar. derecede sür'at ve suhulet güs- ta milddetle kapamışlardır. gelmi~tir. 
mcağı olu. nirk <Jeajy.ilik .a- pidobotun (SOO) tonluk yep- =~:ı~~~~~:A~- Şimdi ku~tli bir tüfek - terilmek lazımdır. Bunun için Esnaf cemiyetleri Ayakkabı çivisi tevziatı 
leminde ııa.sıl hiuikalaı- yarattı- yeni bir denizatt.ı gcmiısıni ba- 'J top ateşi altında. zebun ~ nüfus mUdllr ve memurluklarına kk bl .. 
lar ı.; ba ....lli.üa Türk biŞükle- urmıya muvaffak olması inanı- LA.kin dalmadan evvel cesur "A.E.2.,. n1n milrettebata gi- önemli tebliğatta bulunularak toplantıları Ku"'1ura.cılara aya ·a çıvı· 

-. .-- larbır eey değildi. Lüin karada •'Sultanhisarn de0izaltınıa ım- vert.eye çıkmıfJlar, beyu J'lltak istenilecek ma.llımatın en kısa . oıl si d:ığıtmağa dün de devam o-
~'t:riç~ olclııiu gibi denizlerde de muci- lesine bir kaç isabet teminl:ne çarşaflarını salla.yarak teslia bir zamanda verilmeeinin temi- DUn otelciler, .ma~g ~ l~mu.ş ve (500) ayakkabıcı çi· 
Jebi telmelerinmm pini parıl zeler yaratan Türk bu lnaml- muvaffak o1mqta. Bu yibdm olduklarını anlatmak .istiyorju. ni ehemmiyetle rica olunur Te tarakçılar cenuyeü ~ . _v_ı_a_lm_.,..;ışt;..._ır_. -------
'-<> maz ışi başarmıştı. Kıdcnıli yüz "A.E.2.,, uzun müddet eu altm- dı. • kmgt"elerini Emıaf CemıyeUerı J 
~~1~~t!.r~nı~~;erTürkün =:~~s~:~~~~ ~~~:,': ~~: ~~c~?:1!.:!ear.-;::: ______ _,.....___ m~~~::r!8rt~~ıe- 'ükrü Kaya'ya ganta 

lm!et, ınank Ye iftiharia «Jbya,.. E z ile k~ düşma.ndı. Sonuna kadar cf6Ylt- re._,._ y ciurt fiyatları Çok ri pek münakaşalı olmuştur. 9 d 
cağmdan tüphe etmediPzıiz o ~:-~~ bakmadan d;:.. mek istiyordu. Nitekim 1*'ar =~~ ~~=n ~ yOks•k Kongtel~ a~lmasını. müte&7 yapan { n 
f'lbek bhr&malllık ye feraı::at man denizaltlsına saldıımışıtı • suyun yüzQne çıkmaya karar vuz evlatları sıfatiyJe denize Son ~!erde eehrimizde Yalo kıp cemıyetlerin senelik heyetı 
•taıııarını bulacaksınız. Yalnız hacmi istiabi Nlumuı- veruıce cesur Tflrk gemisinin bir filika indirdiler ve d•...... .,._ve Silivri mmtakalarından umumiye raporları okunmut ve (Baş tıımı/ı 1 incidfı) * dan değil, silah bakımından da altuıdan yükselip "Suıtaıı Bi- deniz'altı mürotteba.tmı • ycğurt getirmeje batlaıımııtır. gec;:en yılın hesaplan tetkik vtı acıyarak 5 lirahk bir yardunda 

l l düşman gemisi, Türk geımi.sine sar,. a gt1vertestte çarpıp dari- airi lıarp sıfatiyle pıiniminl tar- Fokat o-efen bu yom•..t-'ann )rl)!ltrol edilmiştir. Bunu mütea- bulunmuştur. Mehmet Alimin· 8 undan (2S) yı evve' kat .kat faildi. recek surette manevra yaptı. pidobota naklettiler. "Sultan Bi- kiloluk ~eleri 500 k~ sı.ı kıp esnafların arzu ve şikayet- natrlığım ifade eden bir kaç ke-
Owımb dwleü ~ Çünkü .. Sultarıhin•,, m 1ki (800) tonluk denizaltı deni- sar ın rn;kaşı deDir.aJtıamw tılmakta olduğundan pek u ._. leri dinlenmiftlr. lime sarföttlkten &Jnra ayrıl • 

n, Frana ve Çarlık Rusbyasıhnü- ta.ne minirnimcik ( 4.7) santi • , zin ytıztıne çıkarken USuıtanhi· av.,;a edince koca"A.E.2 . ., de ya l1e1 bulmaktadır. Oteıdler yataktedtakı...:~~:'e ~v mıştır • 
6

" 

dan mürekkep azametli ir • metrelik top\1na. mukabil, diil-l sar., ı sırtına alımı§ deaydı kü- vaş yavq .Mormaraıım aulanaa 1a ffibl eı,yaları anawı m...,- lld gün Eonra Mehmet n.aa, 
tfunetıer bloldy'le harp halinde man gemisi daha ıbUyUk çapta çült torpidomuz bpkı beline k- g&nülüyordu. Öğrenildiğine g&-e 'bu sene killata maruz kaldıklannı eöy - ŞUkrU Kayaya bir mektup yol· 
ltulunuyordu. Mttttef"ıkler Ça • top taşıyordu. lığı sırtına çıJı.mq bir ll&lll1al . , ""'I yoğurt gayet bol olaeaktır. U~rek bu hususta cemiyet'!ı lamış ve "geçenlerde sizinle p 
wkb'ede KanJa mer--.r- Ytlzbqı Riza efendi kaptan gibi devrilip a1abura olacatlm- * '· fıiğer taraftan son gtinlerde yardımını istemillerdir. Omıi- rtiftllğüm zaman bana Ankara· 
mlflar, denhelh 1 PrW iç Mannuada (A.E.2.) ile karfı· ı da etlpbe yoktu. l"tıbt "Sultan- İşte bunun içindir 1d Jl!P.Hili kl'f>rna fiyatlarında da bir yttk- yet bu eşyaların tedarildni üae- da blr ij teki!! etmiştiniz. Bu il 
i•i1111b olan •"••a)'a b- 1aşınca gıemi9inin kUçOklüğünli, l!isar., m tam wı.inulyle deniz.. 

0

bir mtihribimize "Sultan Hlxr., selme görUlmektedir. Bir hafta rim almUJ ve aJ&kldarlarla te- lçlıı o gUndıenberi dtl.~tlyo
..,. 90Jmıaya DlllnftM olm...- sM1llantun ldfaJebrizliğilli dli- ci süvarlsl ve kahraman mtıret- ismi verilmiştir ve bu lnlfttle evvel ylbde (65) randımanlı r!'a~larda bulunarak otelcilerin rum. Nihayet bende bu l§ia 
Jardı. Viiaa tiıltin kunıetlere ~ w gıöztiftll .kırpmadan teblıtı düşmanın bu manevrası- minacık selef"ınin ebedilettirdiii kremalar 1!50 kurup sabldığı bil ihtly~lannın karplanması çok tehlikeli bir iş olduğu kana
brp da olsa pcilmür1ln son teredcii\de lüPa g&medea düf- nı da boşa çıkafttıMır, gem.iyi bir isme kavuflllYı\lf o'lmMla hak halde bugQn 185 • 190 kurq ~~lerinl arqbnnayı vadet- ati hasü oldu. Binaenaleyh bU 
haddine kadar d~vftşUyor, el- maıı teknesine aaldırdı. Küçil- maharetle idare ederek bu aon h bir iftihar duymaktad!r. anısında satılmaktadır. miı.ıtir. 1ii yapamıyac~ ve bu mesc-

4eld noksan ~ moda- ""'!!!!!!!:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!~~ leden dolayı da. sizi ihbar etmi· • çokta ~ \'..ulan. ": yeceğim. Ancak bunun için ba· 
klmıı7Vak ~ yaratı· Balundukları ycrJ .kadml&l' di FinYUnu dn..n • .a..,_ -1 .. ız na 2:500 lira yollamanız lb:mı 

~ = ~.:: pazarına çevirdiler. Llkin bu t l HAZRE~ı• MUSA bir nokta katm;A:'ba"';dt. dırtJM-Abglbiı· ~~:-'slzie de· llı~_e:; - ~- pevincleri fazla devam etmedi. --•-• 1 lan atP.Şe attırmak ~- cellit- fi&A&A 6~ıc.ı..1 J""'u..w 
4l\fmaıı. eDci apleme ve kuv- 1t«1.,.,amu • gürWtUl. en lll'J'~ lara tmılim etmek ~öl- edeceğim., demi§t;ir. 
wt ~ rajmen Ça- bar&fttli bir amamnda ortak· No: 90 ------ dürtmek mi, yoksa affetmek Mehmet Al1 aynca .Pftra. zar· 
nkkaleCle bn.,a: 'Çtktığı yerde ğ:ırl .hirdmbire kapkaranlık kAt- J mi ~iz:ımdı? fım getirecek ada.mm kendisiııe 
uyıyor, b)'tetttlt korkunç ka- .WığiDI "bir iki aaniye 80ll1'8 .....-. ~ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur \--. ~..-.._,,ıwııııı~ .... __..., ,. ·t b" .... ' b ·ı ti (ŞUkrü) demesini ve kendisi 
""Phn. r.....ııı-- bir .amı Uerle- b d b' . ..ı._,_a.. eaı ın -us ap, u eı lC (Kaya) diye cevap verırse· -...A 
.,,. Of§'U•'QU da yine ir en ıre .,_YUü&- b' ··.Jd,... Mı--ı ... ..au İk' kd z;u-u 
yemiyordu. Llkin Marmaraya: ı.alduğlıJlll aördiller. Büyük Jit ır nmu c1. ""US'""'uu. ı şı an teslim etmesini bildirmiştir. 
girmeğe muvaffak.._ .... aa ltcrku, merak ve heyecan içia· na devam etWer. Ancak gnn.ı, mek ~çin biru yumapk cıılm. • o &ai İarall çoeuğm:ı1111 bu ge- bimini tercih etmekle ne kua- B. ŞükrU Kaya mEtiubu a1ıt 
t111ıtraMıı venileri bir p ftPV• . d"kt"l doğ'!ltıktan ve bir mmak boJa am tavsiye edelim. cıe aabllba brfı dünyaya gddl- nae<!ğmt hesapladı. KendtJerm.. alm0 ..., derhal polise mttra.caat 
Janmaa, ~ torpil- :,1=::,1 YI=-~ ı: yülaıeldikten soma Nil nehri Firavun, bet vesiriıDin bil fil- ğini haber vermek mecburiye- den daima istifade edebileceğini etmi;' ve vaziyeti anlatnn~. 
liyor, Çanakkaleye cephane, er- ni bir yıldıan Jiel' aldığım deli• Uzerindek\ k'5şke ulaı,blar. Ken- tarı Uzt-rine vaziyetini ~ tindeyiz. Elimizden gelen h~ gl:>z önDnde tutarak anlan af- Bunwı üzerine bir cttrmtimet' 
.ık ve takvil: kuvvetleri gön- dilermi-.lllısuılıkla beldi,m Fi. di. ~ip tahbna oturdu. SeBiDl tevi hiç eksiksiz yaptlk. Oııun fetmf>vi münasip gördü: but ~~-up ....ın-ı .. ve Mehnd 

_. • 1 ---'-- -le ~Wet' ft U8IJI' MDglf V l"t b" ..... ' b' '--- tatl•1<>a+ ........ .; ,.,.Jıaa-1r• d - -&-· nl -..ık M:.I ""~ dererek CıelMSJL&F•~ ~başladılar. _ ravun e ı ın m.usa ın aanııa• -~a ~--ugmamaa ~ı•m.u ; ana - '1eceyi gündüze katarak Ali Binokay zartı nhrken cUr • 
.W 4-ak icia ellnclea .._ r, ... ..ı.ı-- fena korkmuşlar&. sına diğJdOer. Hep llirden cm. - A.nl1J01111D ki iyi bir ... mm. babamıı da keffedemedik. pıtku sadakatle çalıştığınıza e- mümeşhut halinde yakalammı· 
-!!!!eU..J>aaAl'!Dllf...W. '"='·~ .. n ... ., .. de ansızın be- ğünerek. saçlarını, sakallarını berle gelmediniz, dedi. Kork • FevkaJade bir kunet, bntlln min olduğum için &ize hayatını- tır. -r.:- . ,.,...._. ,~ bi ".,_ yolarak alhnnala bal}Jadılar. IDaJPD, hakikati söyleyin. e.. tedbü !erimizi neticeU& baraktı. zı bağışlıyorum! HeJımet Ali Blnoka• Vslrl-

1.. :ı:t-.. .n..:- n ı:1 , lira:ı ·-· •n1dJzla. rı1r~""" ela .:uc;;n_-1. •""'- • & - b" • .ll- --~ -ı.ı..t.. - · J .,u-.--••ım.Lts&- ~ ~" Velit bia Jlaa'ap, cadılan bir sunun ...ut;wwıca. ,,...._ AU:I r c ·~ MMtfi••P UNUAo Dedi ve cevap vermelerine dar Aaliye Ceza. mahkemeafıa-
... ftda -e=-•1 ...u...&ıu-.- -Hm Azr&il1 de glSrlr ..,;bi olmU§lar- -:ı~..ı .... --+ti. Na••••et bl- ta .. atınızı uoJara'" ft~lamakla bil' flay"'tmıız pahasına da olsa, bu t '·k·· de ılan du __ .... _, __ .. _. .... ..,.._ ..,..__ dı. ~ .. u-• _..,...... -.,· . " ·' "'G6 " eşe~ ur etmelerine meydan. bı- yap ru31Xlası e:m:ıs~ 
'gilnlerde 1331yıhnWnınm17.. wiPin yakasına •m•ıJa ,.,._ feY kazanmış olmazsınız. Sim mağlühiyetimizi itiraf etmeğe ralnn•dan devam etti: 0 zaman pek fazla parasıs kaldı• 
11ci gUnU akşamı, mhihn1n1 *Sut- Yenl yıtthz, aifer yıl&z!am f&I'8k haykırda.: açık VP aerbeat koantmayı eıa- :mec-buru.z,; Lüin atfınıa mu- ğını ve qnun için bu iil yapbğml 
lan ew.r., torpido butmaw 1l&'P.l'l9'ft çolt ,..taktı. Yaba r.'Pftp .._ ! redf'/Onlm. har olduğumuz takdirde rnllca· - Fakat vazifeniz bttmff de-- söylc~tlr. 
ay n-nk1ali.Ylıe clonabl!mş aeMILJI değil, .,er ytizUnede gUn yb; W bir*•:::. ~ bir eadı: cilğtinmeJL deleye devam edecıeibnlze. o fıldır. Eminim ki bu çocuğu Dttn yapılan du~a _. 
'-ir halde llatmaraftın mm MI- .fts gibt aydınlatmıştı. BöYle saç ve sakal yolarak ağlamayı çocuğun vücudilnil ortadan kal- sihir lruvvetile yok edemezsi· n&F.tnda mUddeiumıımt mmıvl-
marını köpürte köpürte Atkltt bir y-&ıatza llhip olan~ bel' ai&? bırakan arkadqlanndan aynhp dınYıAia ~h~ca.fmuz& emin niz. Ru işi doğrudan doğruva ni B. Fu!'t, au~imıını Tü..>-k ce-
.istikametidm " ı doğra haiie aWde bir çocuk olamas. r.a.111 eadl. cevap ta~ iki adını ilerledi Firavunua 1- 'bulunmanızı rica ederia. .tendım yapmalıyım. Sizden i1ıte za kanunwıun 192 inci r.ı'!~de-
~ görüldü. dı. Bu cocuğun istikbalinin ele nmkt.edir olamadı. Hlm111, ll'i- nünde eecde;pe kapud. Dojnil. Firavun. ba sözlere biç ba1'- diğim lmdur: Bir Ay zarfında si mucibince cczili! .. fu:4jnt!31"' 

XUçilk1Dfa1rıden öttırft o za- yıldlzı kadar parlak olacağı ravunun kulağına fısıJdaJMb. cluJrtan sonra: ftt etmedi. ÇUnkU alacağı habe- iyi bir care bulup btna söyliyc nı istcmis ve tn!c~l ,.eçıh;'e 11 .. k. 
p:umtı donamnarmrAa (Ba:by = filp'ıesizdi. mecbur oldu: - Ey bmm detJletll •it.iM- ri, l'&tlılann vaziyetinden anla- eeksiniz. Betı bu çareye baş vu- kında bu .m::.ddc ::::.t::ı·: ~·· ... ~ 
•t.eır> lik-.yle aı:ulan minna- Cadılar, feryat ve figan ede- - ~ flddet11 da~ ma, dedi. KabahatimJa btl~· ~- Büyük dilşmanının diinya nıl'ak bih'1lk düşmanımın haya-ı t:ıir ~ne müdtlc .. b 1::-:. ~~c '"::: eB 
l: • dört torpidobattan biri olan :rek .şehir yolUDU tuttular. Ağr." nız bunlan eöyletemeuinl1. • tir; fakat._ affuııs daha W ,. gelıJiiini daha anlar lc;eri ft. tına nihayet ve.eceğim. lira. ağır PJl'a cerri .• " :-ıı:ııb~ 

!.llt:m1ı1"ar\ (97) ıa maJ ~ ilerlemek auretiJa JOJları. blll gilai .. lnmplanaa tem.la et- JikMb'. BepilUiıa ........ ... ftr girmea t.aJımtn «mitti Şim- (Arıc.aı vaıııı mivetlııa kar;ır.1l~ 
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(B.:ışmakaled.."tl devam) 
mlzl, h!irnyotımw ~bedcce
ğimiz ıtatıı...ılir. 

b Dııglln Alınanyanın n::ı.zannda 
ır Ly kazaıun:ık içın ne 

yıı lazım gcl<lıı;ı ıınaliiın· 
dur. Alınaeyaıun telıl.kkisine go
~·e bır kıymet aa.lııbi olıı.bilme.k 
1çln Alman uğrunda kan dok
mck ve muharebeye a.tılınak is
ter. D;Uıa geçen gün, Alman 
ma1:fillcri bu harpte bitaraflık 
~il olamıyacağuu tsveç mille
tine kça ııöyluyorlar ve c.n.ıan 
Rıı&ya ıılcyhmde harbe iştıriik 
etme.: ç:ığınyorlar ve adeta 1 
dJı. cdıyorlardı. Alnııuı radyosu ı 
Yıık.ını;ark millcUerlne hitaben, 
fakat y~ 'bizim o.rılllyacağı· 
mız c·r dıl ol:ın Tü: ~ , J e-

1 sarılıp A.,; il -uıın 
) anında mc\" ·i .ılm.lJi n b h il 
~.dı-ıla"ak bır çare " d.g u 

• ıu. vl • Alınan b n L'l'l 

ya: 1 rY.:.kale erde b141 Kaf-
Ji cuma teı; · 

larw. 1 ~o ordu ı u-
iınızo. ç Alru Jar u-1 

~rına~ki lıasklyı haf ~i.f.ı k 
~ ._. .. . k gcn~lttının k" nıııı 
"'' ı~ g=w Al=n 

~ostlnrııuı çıJ,ça bild.rrı. k 
rtnız. Bu ~ i bır k~re yaptılt.1 

1% lı: Uerıni ''-·"'"1-· ·-- • 

1 
• k iı; ıı çolden g• çı rek ı:.ır 
ıın 1 sef('ı i nçtık. raıt: t b r 

rn t .içın bil gı i h t !ar bir 
kere IJıle f:ız· dır. Bunuıı ıkin
cı bır t ·cı übc~ini yu;ıma~ bıı 
' ba.ıı:ı k:::.ıı;:ı bır hiy net teşkil 

r. 
. Alınun re; mi m:ıhF'<'ri, bi

ıaın halı kımı :ıki d Uşun celerı 
ıu da., b n AvTlıpayı ve 
'bu nruda 'J. rkiyeyi de ::l•R) C• 

:~lıllkesinde Xilrtarmış olduk-
nnı sôylih rlar nuuu ıw .n 

ı c i sUrdl\i. ı.al • pek n ~ya
nııyoruz. F,ğc, A!!:: uıya) a bir 
~ey. borçlu oı irum112. kıınaat.in· ı 

ıseı r hiz Almaııy ~ya ..ra
~ ed de bizi Sovyct tehlike
sın •"n kurt nn:ııa ı rica ct-

..muzı ıralı ve fuet ' ·-
~ hatırlaııuyonı.z. Bizim llilöi-
1 •llli2e gci • Almanya 1nı iliz 
Ada!aruıa lıiicum ederken a;ka. 
l ıru b'r ıcLttc.ıı 11.ınnak 
~yle, yahat ı· kasya 

1 Lı· >llcı~ne el a.:.mak \'c Ukr y
~ ovaıannıı ycrlcşınck emeliyle 
n~a 7aY'l ta ruz •u,tir. Al
'lı r rllllr· urr b- kn f" • etleri 

• l'lıliltecten kw tarmak iç.n 
ı;- Jic.nlarca Alman gencı~ 
• n nı feda cdec~k kadar Don ı 

l ı ot olıu .iığında hi . . 
) c. , .ır. l' naen .., şüphemı: 
1 rın füısya a Ier Alm~
olmaları bizy hucum etmış 
du, "cbilın ı ';ıorçlu bır ınc' k.e 

cslnı kabul edeme\·, 1 
ln~ı~ı"ny nın her zaman TUrk 
ıneı Al nt~.ve onun Y&ratıcısı I"e-
1 a urke kar"ı en tl~rln 
1 yra'llık ve hU ' h · ı · •--lc:uış 

11 
_ rm.et ıs tn uc,;-

o t ugu temınat,na gel:n-
cc: bunıı ~ok te k ı liakiJ t.c ~ şc kur cdcrz. 
'Vtık buı n, AtatUrk o kadar b ·• 
• ır ınucıze var tm t ki 
.Ylıkııeldi"' ' " ı~ ır 
, ı rnu;.affakıyct dere-/ 

l 1' ıh r n • ınnnlık v fo<bkarlık 
lır ıı::rm 1 lLlllamış ruhlarda 
d _ ınc;, '" hayranlık hıslcri 

0"'1j ık clt .b c 11 A P ta ıklir. On•m 
~ıı;1'1anlar gibi a;;ker. cesıır 

lıiolere ~ ~ bir lmvmın bu 
t .. etm.ekte old.ı,.,~-

k t . uııce ın nıru. io'a. 
nı~ndsıy milnaseb tler bakı -
lık ne İt~ tatUrke bu hayrnn
Alınanı e eder? I-r lıalde 

' 1 t e·' arbın ziyLt d>. -
ucu u b\,,.,;,. 

nın livaltur . -3. Almaı:ıya
tcğı İnevk·ı.mıze gorc bize vere- 1 
Alın.ınyanı~ f4b1:11 ."~cmiz ~e 
n1 :r_.z iç' b' ıdkıınıyctını tam
nıcz. ın ır sebep teşkil ede-

. Hasılı, Alnı 
idik, dostu k ıtnyanın d<:ıstu 
l. t bu doetl n~tnnk ısteriı:. J.'a- ı 
lıır 'l'U:rk ed:ı· ıı_ğrunda yaln1'! 
ı a ed . ın bil keınlklerıni 

yı~ bu tlnstluk t.il---
h,Jıvaç iki 

fdikc·lini . tara f ı n da [ 
kıi si., ı ı9.ucıp ola~aktır çu··n· 

'· 1cn.1 • .Palılıtan v ız hercailikten, hop-
h evlenme .ıg~~en :rıiz.. D· • 
ki ı;lln~ bCWIDaı!z halde ben i
rum. Alla! it' azap l~inde kalıyo-

Mektup ~ laclık.,. 
sa l V ıc'iı~vketi bl\sbUtilil 
!le r ııt r•ht..- . Pl.'ll'ına bir 
O kadar 11> ......,..., 111» etti. 1 
ııı~ı.n ç ka Yustu iti, dayısı kar 
d<)!u oldu , c ıkınaz g ial~ri d hı 
Uzattı. Soıı ;:ıeı.~~u dayısına 
hakkıncl;ı. 

1 
· • na hu ın o nl:u-

·- a·· ·ı uınat v ·rdi. 
·' 

0rı vor • "'!di, Ahi·· llUlstınuz dayı 
li>ııe n' • rksız hır kadın saade
'İlı<ını ~~ ngeJ oldu. Allııh be
Yaluız ond M• Fakat kab1bat 
d'r. riu a değil: Meliılıatte
Riiy!cnen ko..~ın çocuk mu? Ifor I 
l'ern~k k'so,.., ned•n inanıyor? 
hi Öyle•/ evlenırs k dediği gl. ! 
kolay in \'nl re :ı çabuk ve 
lılA• 'l'<l •:~cnk ".'.' ikimiz (la ı 

i• ·ııc ıya 'l<.~ Ben de 
))8l'l::ı tıın Yaz g~tlı y!. 

Pcn•ne b k~ı:ı Zil d ı cii. Yl'· 
-o· 

Mr. uz ret 
söy1iyor 

(Il· t:ırafı 1 indcle) 
j ponyanm boz.,"Wla u<".T:lllla 

1 
sı ıçın · hl :r unsurdur. 

2 - Büyük Okyanusun ce· 
nırlıu l?W"bu.ı ile muvas:ılamııu 1 
temin edcmiyecek olursak A
vustrnlyn ve Yeni ZelAııda da 
dahil olmak lizcre bütün bu böl
ge japon ümi1 altına gır. 
ıniş ulur. 

3_-:-- BUJ!il< Britanya ve Rus· 
ya ın A.kc.cniı;e ve Bı kôı·-
f ıe gön rilmcsine 

Du İLierde 

[ A.A. te !lar 
n lisa e<'ilml~tir.] 

BJI r Kr :ı 

ajes e Eoris 
c r k rmay 

b 'ilkanına nişan 
verdı 

Scfya, 24 (ıu.l - D. N. B.: 
Kral BorLq, JIJacar grnclkur

may başkam general Szombat· 
lıeı~'i kaouı eı:uuş ve kcntl.ıı>llv:ı 
harp salibi nişanını vermiştir. 
KJ'ıll, geııelkurrn&y bıı ,kan:n.ı 
refakat eden Macar subıı.yl:ırına 
da ni~an takmıştır. 

~r. ÇörçiJ 
söylüyor 

(llaşt.va!ı 1 'de) 

Rusyad 
('O:!'. ı 1 inci ele) 

detle ç~ yeniı:lcn ilcr* 
:ıni~ 1 er ve b meskün ma
lıalı i işgal etnıi~lerJir. 2'..! gubat-

1~ Anıerilr:ının illçliin:ıez kay ta bava mıılıarcbel inde 20 
naklariyle l:ıer-Jıer bu mU.<te· yerde 8 olmak üzere 28 Alman 
rek dil.vaya girişine 'borçluyuz . ., tayyaresi tahrip edilmiştir. 12 

M. Çorçı! kalıiru:ı tadillerinin Sovyct tayyaresi kayıpbr.» 
lılzııı:nunu uzun ı=dıy iz:ı.lı et- A.1mu . 
miş ve müst~rlar arasında da Alınan tebliğinde ~unlar kay• 
daha başka dc;;işlltlik!cr yapı- dediln iştir: 
lacıı.,öıru söylcmı ·. "Ordu ve hava te~killerl diln 

urtt derin bir es 
s:·r uya ıra hAdis9 

l>IQ., 

SQl'111<::»""1ıırdır. 
nıhııwııı .• AlılllWl hUytlk el· 

~=':'" 3 ı • z:ı.bıta,yı ı..u 
tertibbı bü\ ük 

~- .'Cih 
ümriıula ci eli 

d ya sevke 
t<.'llir. Tahkikata öocmltl <!&
.,.. ol ııyor. 

* Yeni Sabah- BütQn nıen• rlı t \'Cr'Cck ,,Jııı~ak N11Zi
l .~ Tilrlıiyeyi, Surn~eyi. lrekı 
lr nı, llısın ,'uveyş kanalını 
\ ut :l /'..!cık w.ıı. §imalıni, bü 
tı.n g rı.ıı A U a B ·hlJler·u is
l in ctnı..-k fı tını v ır.1 olı.-

.A iman tebUğiD<le ka il -
diğiue göre, Alman d nialtüıırı 
Atlantik denizinde ve Amerika 
sahı1eri Cİ\'aMD beşi pclı'ol 
gemisi nk · re eem n 63 
bin torıi'.l.toluk ::;e ı uaha be 
tı. mı. fa.ı dır. 

Vnşington, bir mıılııin ill' bir 
) ük gemım!lin ~'!1ırıa yİızfınrlen 1 
IJ<ıf" ını bfül rl) :r 

Harbiye nazırı general Das
krJ~, . &<'ar ~saııı·lt?r ~c.rcfi .. f 
ne bı .. ~ ı.ıyafcti ,·ennı.ş ve 
ziyafette ııüy o;:<il i uutuk cz-

Çôrı;il, harbin geniş tılr sah:ı.- de clogu cephesiniR muhtelif kt> 
ya yayılması üzerine İngiliz ti- ırunlerinde dilşınan hücuınlanru 
carot filosuna tahmıl cdlleı:ı oid akbn bırakmışlardır. Savaıı lı\Y 
detli gergin vaziyeti bahis mcv yart> t~killeri, Sovyet demir • 
zuu etr.ıı.,ı "e son ı.:.ı ay zaı fı...da ~ n':arıcın tahribine d' m et -
ticaret filosw1Un sou derece ar· 1 mışlerılir. Bu hareketler esna-

' kayıp!J.Ia ııı";ra.dığrnı B•iyle? sırda ml!teaddit nakliye tren-
mi;;tir. !eri, limen gölünün doı';u cenu-

M. Çörçil, S4ı.gapunın suku- l>Ul>da imha c·dilıniç e Mur-

foket e ve Ankarada lıüyük 
ve derin bir ti!<'~ mucip 
olan bu elim hiıdisedcn dolıyı. 
Savın Büvi.ik Elçi Vn." Pı
peİı ile refikalanna geçmiş 
oisu D deriz.. 

taJ,:ıp 

l•,.,u m,lik~.Jn.~ 
Hl iiclest.Jirm~tı 
giltcrt.;i . ulı 
ıda rr.nd e.. r 

nıi oluruz. 
llirl ik Amerilıo. n<1nıına bli· 

tii•ı cL.ııy 'ılletlcıin~ kesin ela 

, ntn Borl'", • ın 50 Jdlomet 
" k dar ccnubııı •la j pon ol -

<hgu tahmin P.dılcn hır deniz· 
ali biı· petrol l:y"'""""''" 
ni !:~def tut, rak borııbardımaıı 
el ! 'ti d haber '"""1i r 

Bombardımıuı. f nu ' it nıı 
tıık sfiyl r~wn yapı! \'e denizi 
altı 24 defa ateş etm . ir. 

* "P.epublic,. !smin·id·i Ameri-
kan etrol ge?Y:isi • tlnntik kıyı 
lı111 ı~ıı°:'lnıla batırılmıştır. 

ı.l !•\ yı• : Bız Anıe· t -ı -nc-ı •ı·I· 
ri a r ııru:ı;ı terketıı .• ·k mec - niı h· 
lı ıııvetıt " k lı "· f' kat 
la.rı "'geri ala~ 1z. Biı: ve di;?cr 
hi.r't"!ik mii ltr japon ı·e Al· 
~ Jn milito:rt:n1i·1i yok etnıt i" 
hahlıüt ettik. Km"l'Ctimizi her 
ı• birar. thlı.:ı arttıı •vortız. Ya
la da taarruz kıbıl yeti d' 
r·mn'arımı l:ın bizc:o eçeccktir. 
~on ~ ıharcb Jeri ka<:ınac:ak 
ıı h ; sulhU y pac::ı.k o!an onl:ır 

R1fra, 21 ( a.a.) - Bafm \'e 
1 ıın tiltıln ziraat ·ıeri. i.lç r 

m "yon kılodan fazla tahmi.ı 
en ti!t erden Türk Ha v.ı 

Kurumuna sau., bedeli üzerin· 
rlcn yilzdc bir bağıglamaya kıt.· 
rar vermişlerdir. 

ti rn hiz!z. lenılckclleri zapte- 1'.u lay akı 
diıt'ı A \'runa milletleri nazi oo-
vunduru:'hınun ne oldıığunu bi- Valetta, 21 (a.a.) - ":Malta,. 
İ rlcr. Elit'.ln HYn mıllet!eri ı'eı:,rcclilcıı resmi tebl'6ie Mal
l:P• 'ô!rd vı• bl?.lm lc;la şerefli ta adası .. ine akın • 
'"" kabı.ıle ıın n hil' istikbalin 1 lar netic 'nele son yirmi dött 

m;ı,vcrin 11•'r cdicı kt\\'vetlerine ıı:ıstte 10 kişiniıı öldUı;n kaydc-ı 
- dilmekte<Jir. 

kııl"!ıı kaza' lacak zafer bağlı! rıü. 13nln bir bombardıman 
bulr da:!ımu bilıycrlar. t: yvaresi diişüriilnıüştilr. 

B m ı- rebeyi ka: bede~C'tt ------------'-'-= 
~lı'rark ~e ~;;:si i~!.na~~~: Stru 111a vap·•ru b t ı 
g, ı lnzım geldi ;ui biliyo· ı ; 11 J 
lU1! (B•t ta.-•ft 1 ine; •yf.ld") 

ırk. d.in v po'itik farkı gi\, !erin geldikleri nıcmlcltete ıade 
,ot.mıyen tır !'1111~ bı~k nıanası etmek iniliô.nı olup olmadığı a-ı 
ıfRde t><lcr. Biz birleRılı: milletle t tırıldı. Dii'er t:ırıı!tJ.n da bu 
rin ".zaları sıf.ııt!:-te h ·bi~ v~ yahudilere y~ yollarına ~\'nm 
sıılhi.ın bazı büvıık prrn.>ıplen etnı teri v ya geı; dönmd ri 
iizerinde mutabıkız. Atlnntık iı;ın bir kııç lıere tcbliğatta bu· 
t r":ınn:ımesi yalnız Atlantik <ıa· lımuld 
1'iliııclcki c1ünva kısımları kin Müracıt" t edilen devletlerin 
tl~ il iitün dilnya için kahili kimı nTU1l göetermroi, kimi de 
tatbiktlr. kahul (.'<)cmiyeceğini bil.Jirili . 

lı ~iliz ve Rus millet!ı·ri ıır.zi Rıımanyanın Anko.ra se(iri ıle 1 
hucıımımun bnt•ln ldd tin" -;i;r hunlann Rwu:uıya tebaalı ya
d'i'cr. Londranın ~fo~!tm•anın i· hııdi oldı\l<lannı, me.ınleketi 
I:ihctinin ciddl telılilıelere nıa-1 yolsuz bir şe ·ıide ·u-.r:-ııttikleri
r ız kaldıkları anlar oklu. Fakat ni va kendilerinin füKnııııyayıı. 
1 oilizlcrin \"C Rusların boyun ka.bc.lü bıllııs ıneıv ... uu olamıya-

:Y.:ı,elel'i h' bir za.man bahis 1 cağını bildirdi. 
ı::uv.ıuu olma:lı. Bugiin biltfüı Geı:niuin tamiri lutam buldu
h>r r«ik milletler kuruluPunun ğu ide bızzat yalıudiler de ne 
2·1 üncü ;v 'dönUmiinii kııtlayıuı yollarına devam ettiler ne de 
mllkenunel Sovyct o:dw·wıu ta· geriye d.. iller. Çünkü "'eıtli • 
wvıırlar. BJvük Çin milleti acı nin kaptaı. ve l:ı.yfıısı Bulgar 
l:;y:plnr \<t>rmekte<l r ÇunkiDf: olduğu ve Bulgari tan harp ha
hemcn karrıitcn ta!lrip edilmış !inil" bulunduğu ıçin yollarına 
clnıasıııa ra~men yenilmez Çi-1 dc''Jm etmek istemiyorlardı. Rı
nin merkezi olarak kalmakta • n. emı.leyh gemiyi geldi~ dcniae 
tır. $imJiki harl'te hirk,.ik r.ıil iade ..,tmekten taşka imkan kal· 
ı. tleı de hükfün ·iı~cn mıızaffe-l m ..dıi;ı cibt tle bu hususta ali-
r<nc zıhnıyd işte b·ıt!ur . ., ka gösterı:ceklcri ı:annc..Ulun 

- - d vletlı'rin mürneıısillcrıne haber 
r11nda vatanın hay~ıyet e ~ere- verıldı ve b:W u g · 23 ı;u-
fiııd n bir z im bile · mal e-ı baıth Kari!.deııire iade · di. 
demeyiz. Almanya, bize d<Jk" n- Ertesi günü salıalılcyin Bo
m '~ı. bi?.i hs.rbP siiriilıleım;:C ı ~ ılı=ıla Yönburnunun 4-'1 
k:ıJ;.. dı[,'I m ı.lıl ·men mil l:adl!" çığınd.'\ · iııfılılk
Almnnyıı alt•yhınde hiçbir h re-j tan sonrıı gemi:ıin lıatmaid.;ı ol
ket ııru:hr ot:n·yııcaktır. <lu ~ lr.ıb'!T alınarnk Uiııe 

Hil• •ylıı caııı.ı \"Al.('IN 1 tahr ·vefor s:'6nd rilıli. 

ÇAP 1 
Ç<tnr<m: BEHÇET SAFA. 

ni ti.ıha ~ok tahrik e•ler, mutla
ım ıtidıp tarziye vermek ister-

m. lJe iti sen b.kir ıı.~k-
sin. e.ının K.;in mukatlder olan 
tı 

- Hayır, dayı Eı leı·e<:e-
ğim G l'ccks..:ıiz ki be'l sizın 
u:ndı:ğunu::J 'Yl> lx'ktcdii:'niz -
den clnha iyı bir ile reisı ola
cağım. Bir l'ıyetım var .• \yağ:ı.I 
kalk:u k. lkrıı.ııı SE'~~ıhat~ ~ık
ınak. Rt'lki t..ı ~eyahat lı..•1'1 Ja. 
ha mutedil v~ basireUı lı.r :ı.Ü4JU ı 
y:ıp•r. J:!elki bu seyahatte ıyi 
bir eş l•tıluı 11''1. EYveliı ııaıhlu 1 
daıı h:ı~ lavnc:ı ib 'Il. Ne del'Piıı i r ! 

yısı da bu fikı ı ~ .. uı k 
l'ul.lı:. ı 

yak yemişti. Acı acı ini clu·j 
yar gibi <udum. Abidin bey te
lıi.\< v h ~nln: 1 

-- E\'et, evel, buldwn. 13ir 
•eyi yok. 

l'lemekle iktifa eden!k ~ıktı 
gitf. 
Ş .vkel. dört bel! giln od:ııun

dıı kaldı, kide bir Aıın.edı ca
~rn.)'or, boyacı çocuğun kapı
ıııo önünde olup olmaw::tını, ta
Luınlarıın ııldırıp aldırınadığıuı j 
evrı;yordu. Zavallı c;ocuk kendi 
\ü;ünden dayak yemiş, b.ılki 
İıastalanmı~tı. Beşinci günü da
vıs>na gaıe ~ocuğu sordu: 

cümlo d tir kı: 
Her ı!ti ırulletin menfaati· ri

ıün 1uc hır =ıı aykırı olnıa
ması. her ı i turaf icm ger<;cıı: 
ııı uadcıtır. Geçmi!\tc nııMI 
s&.1ı aı·kad.ı.ılığı ettilı:se, şimJi 
dl! cepheda yt?J.i nWuııın l&hak
kuku u·rund mlica<lcle tn~;. 
i<;in do>;L bulunuynı uz. 
\~ral ı:> tı..thelyi, her iki 

milletin yaptıkları ru;icadele•le 
h<'P u · lıürriy~t ve istikldl 
hede! ıru takip ettiklerini hatır
ı t!ruştır. 

./VVVV•""',.,,...""A/'"""""""'~""vvv 

iz •• 

6a:a ı fınnlanıı ı;lzlire 
dağ!Ltıl<la.n ~ . or. 4 

ı.ıa.r-"iaii fay 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde 
bazı kilç lok-.uıt:ılarla aşçı veı 
kı.bapçı diiillnlarınd müşte
rilere verilen ekmeğe mııkıı.bil 
ekmek kartı ıı.luunaüığı ve bun
la.rııı fırınlar<l;ı.n müşteıilerine 
açıktan ekmek twıiıı e<hırek v r 
diklcıi görillmti.'llür. Bazı fı
urıeıl<tnn da bu uçıkt:uı ekm 
~en ba.~kn h:ıll<a giıli su
rette un sattıkları anla mı" ''" 
i:i..ı us ıııkı ir koııtrol baş 
laınl§tır. 

D.ğcl' bir mc:;ele de kaybe<lil
nıiş t.kmek k rtlarıd.ır. 1mcinle 
§İln<liye kadar eklııPk k rtı kay 
betıni;; olanlann ı;ayı.sı 40u0 ka
dardır. Bu fazlalıkl:ır yıiztin • 
den lzmiı de günde 90 • çııvııl 
fazl:a: iy le rı. sarf edilıuekUıdi r. 
lşte büt iın bu meselek-r karşı • 
sında yapılacak muameleyi ta
yin içiıı alfıkad r ıruılıamlar tn
rafından tetkikler yapılmakta
dır. 

Blı· sabıkalı, bir ICııraı;iY.r.cü ile 
bir il 

ÖldÜi'lfü 

Sarayköy (Husust) - Kaza
n ızın Sığmaköyıinde tilyler 
ürpertici bir cmııyet olmu:ı. ye
di seneye m:ıhkClm sabıkalı Ali 
oğtu Ese :ı,ı .. ıımoo, l;.öl·de Yl'· 
tim çoooklaı· menfaatine çalış. -
m::ğa gelen Bursıılı Kara.Y..iz
cll .Ahmetli ıı:ır:-~ına tnmsen öl
dl\rdükten •onııı. 1 rnr.en akabin-
de yni kl yde bakktı.I ed 
Mehmet Y itırayayı d !i y rin
dcn taoo.rı,•a ile ta:ımmliden öl
dünnü ilr. ak>tull l\k>n c • 
met Y ·11ı:ı1yanın 6 çocuğu 
vardır. Katil. lıid' i mütea
kip 'a:ıillinin A.rshıalı lı:öyi.ıoe 
kadar ka - mu ffak ol
mu~sa da kaza mııı ja rma ko-
mutam b· v rahim En~r vi' 
üstçavu "' t,,,,.,...,"-ı I 
gn,yretleri · de hemen ya-
l< ahırınn~t .. r. 

~--* Madrid - Am ikan Şa 
ııırtreline .n;rnp 2500 melen ıu 
y ,,. iyelerin• nrtırma.k ıçın 

grev yaptıkları walertl n ı 
h:ı.lıer veriliyor. 

&•ıcl r uıro lr 
Öınründ.:' lst.:uıbu:ldııll:l 

yan Şevket. lı uı inkıısa.rm,,. 
ıpr;ızlıklar w bi!lıa 
tnya sap olm3rnak :kın iQ. 
de hakikaten ,Oyle geup t 
rak diiPya) ı gö ·· • n-, 
nıdc hevesinde idi. Artık n 
lfıhat, ne Aopasyıı, ne ı l:u 
aklıuda tlcğildi. H · t.-
mak istiyordu. Yalnı. ı ik: • 
wn ıın ve lıedhaht hrt:tıi 
aı aa bir gö3ilııüıı önünd ı:..~ 1 
re~oüm ediyor, onu özlüyordu. 

- l'felc ivil tc: ah Pı f. 
:•, { l,;l Uz.. '( " !1ı Cf'cl.~ 

ıtii: .le fik• ı i do u b lıı'll >
rı:. ' l' ·di. le <J ş:ırı c;ıl.n•ak 
\~"l r ikf'D ş. 'ılı t: ; 

l:'oka.,l'a ~ıkuıca ilk işi boy~et 
c,;oruğu aramak oldu. Ortada 
yoktu. l"öprüye indi. 'apma 
Ha) da rpaşaya çıktı. Tı·cne atla- ı 
dı. Doğru barha Yaninin köyU

yi ne \'e mandırnsma gitti. Kııpı
ııın Mıilnde biı- kai!tn <:t'.'?lı ı 
i.•'tti. Bu vln beGleınesi Elı::ni 
id'. 

- Ne oldu bi~are? Beni 
yüzıımden o d hasta yatıyor 
yolu.a dayı? 

-· Hayır, hayır _ Bir 
yok. iyidır. 
~ Allah aşlı..ına d yı za-

v:ıllıyı \ıim, ye cilio. N~ kad'l.r 
r: VP. ıa~um 11:r hali vnr. - r >yı, · acı 11o"'unu 

buld..n·~ • u? r.aliba o da rJo. l 
1 Abidin bey cc\'ap verdi. 

- Ah kavm nl. Sevl·ct Iıçyl 
mu .. Siz gcJdinis? Raliıncra pa-

tu lıak:tm<la demıştir iti: ma,ı 0k demiryolunıın bılzı J.."l-
.. Di:.~an 7:l O lıı~ıliz ıı.qkeri- ~ırnıarı ciddi i bellere ur,ra

ni h:ırp csıri olarak aldığını id- ı rr.•ştır. Alman savaş tayyareleri ' ' 
dla etti. Şüphe yok k.i, 0 tuihte nin Sinıstopol kalesin yaptık- 1 J;ı3Jde bund.'.uı daha. biıyilk kuv !arı gece h""umları esnıısıı:ıı;al 
v~r vardı.., 1 bUyük yangınlar ~ıknaştır ~· 

ark., Sigorta 
Anonim iı keti 

lst<ınbul ÇUrç 1. Ai.ıcda (An arika, Bü- • · 
yük Br. itanya., Çin .. ~elenı~nk, ş AFRIKADA 
Avw;traly:ıJ lıöl::;t>ıunde 26 ja- • 

Ş:crk S~rta Anonim Ş!rk~tınm 
ol•lade umuL.I heyeti rı l\la ı 1 ıı.ıı 
>.a aıııe mılsachl .:ııma ctınil s:ı:ıt 0•1 

dJrtte şirk< lın G.ılatada, Şark ~ -
uırd• ÜÇUIK.-Ü k.attakl mcrkezmdr. t('>I) 
1: nsca d:ıo ıw:rın b -Pd.ır1Jrı nız 
tQP!an.Lı;ta dıı.,:ct el ı. ur 

pon ~imıCJ:t.i bulunduğunu SÜ) le- ı .Ba ·i fı 1 incld~} 
nuştır. .. . .. . . . . . 1 larıııın yaptıkları hareketler l's-

3<•~~ d nıı Uı:.: . . tank tnhip eılilnıiı,.Ur. Dli"ma-
.. M. Çörç_il,. soz.lennı bıtnırkcn ııaEJnda bır kaç milrnly/;zlıiı 

Sarfe<~ec~ u11z . faaliyetlere ııın gerisindeki muvasala',ıra ..,.~ 
ve tut.acağımu g dıııe gore, da- mo örfü kollara tesirli bava hiı.
ha kısı veya ~a uzun olabile- cumları yapılmıştır. 

MÜZAKEF".AT RUZNAMESi 

cek bu Uılilli;ızl1k safhasından Malta adasııı<la lı:ı.va alaı,Jıı.n 
1) idare Mtdlsl ve M nklp rapor· 

l:rrının okunmast. 
.>nm Biıyük Britanyıuıın, 13ir tesisleri ve tayyare k~ı koy-

1.::;ilt A:mcrıklUlln. Pu.ya.nın ve rıı.a mevzii ri gçce gündiiz hoıu
ç· , h kikat bütlin hirleşik 1 bal.mmıştır. 

2) 1941 b..,.p s -ıesU1e 111! b 1 ,a 
' kh' ve zarar ht ıbmt t.asdıkt 

mill;,!Jerin son z:ıfcri bize hü- -----·-· -------
S) G n lu!sop don ı 1 <le • ,.,~ 

ıfe eden idare l\tecl' Uyl·k-
um en "'tün dtiı;man!ar k 

ııı ka..:uıılacak olan tam .zafer 
kcnılıslni giıf;temı tedir ... 

. ,. 
nimn, 244 {a.a.} - Rio da

\1llimin lkind hafla ı ba~lıyor. 
s,,, u s:ınılnnlaı-, bu sabah Bu
rnıı:<ul<lnn tcvkiHıanPye nakl . 
ciôJııı!şlerdir. ialnız Dnladier 
h.•~tn 'e yat~kta olduğunclıın o
das• >dan ç.kın,.mı~tır. Dalndior 
gl'iplcn mııztnriplir. Hnrar·ot 
del"fcesi bir:ız artmıştır. Ve 
ıııaı.ltoııe celsesinde bulunma •a 
c:ıktır. • 

* \"ichy, 24 (a.o..) - Grip~n 
rnhalsu bulunan Dab.diernin 
ı;aybubctindt'n tlolay1 Riom da-1 
vıu.ı ~umaya bırakılmıştır. 

~nl bir 
!Jcy• n u •~ • 

~1 ·h ım, 24 (a.a.ı - n. ·r~: 

Cava a ası 
(lJa.jtarafı t mi ııa1 ·rr<ı• l 

Amerika harbiye nazırlıf,1 
, ınerikan hava kuı·vcıl!crinin 1 
Kanunusanidcn beri Feı~'lTlcnk 
Hindistnnı nuntnı· 0 -.m<t.ı. il ja
pon gcr.üsi batırıldı~'nt, 24 ge
minin lı.asara uğr:ıtıldığını, 12 
kno azöre isaoctkr kavdedıld!• 
ğiri bildirnıcktcclir. • 

AV{'STitA.l,YAOA 
B;r Jaf'(ln hav filosu, Poııt -

J.<orc.;bi'ye iki d fa taarrıız et
n> ı . A vustr:ı.lya tayy eleri 
Rabol i!P Yeni Brituıyadalıi ja.I 
pon kuvvetltrıne hücum etm 
t.ir. 

C. H. P, lataftb~I VitlyctJ ldıre 

Htyetı Reis!. inden: 

rhıı ı :ıbr • 
4) 19-ll SCA 1 kazrn<.,. oJt t<k',f. 

!erin ıeııt.k e sd a 
3) )!MI hesao de ·esi i(n idare 

Jola. · i · inı..:a huzUr h;Jkla .. 
tile m kıba ver 'ecck öc et· n 

l· biU. 
6) ı U bes:ıp dnr IC'İn 1 ~are 

!Jecli.si UyetedlQ '!.lur(jkıplerln ~e

çllm i, 
7} r~etlP mu:urulc ı. uı '-ıu u

huı wd tdnre 1\1 1 i i u ve1<'1 1-
1 d~el;.tör\_,·e sal"'hı.·et er · e

d. 
\ t\T A.R - şı t·ctln e 'Ti ve-

lenar.ıftttnın 29 tıneU ·c ,l ne d-
c\t .. JC'rl gere · :ıce u tunl h rt top -

!Anı ısına -Ak cdebllrn • en 
az (30) · c oenedlJ>e ,,_ 
d: rlann b nsale vcyo bil' Pt>"l~ 
htlm 1 eıld.Jk.l<ı:n t":t i ~1 · ,'ı *" -

:rlh.nden m oı. Of" · e 1 ~et 
wm veya 1s , bı.Jd 1<.. bon -
Lvdan blrine vermeler\ mu1 lrl r. 

iDARE ı.tECLlSI 
İstanbul 2~ Şutıııt L9{2 

C. H. P. t nnbut VllJyı ti idare 
heyd, atası Aıtz Ak vefat elıoı;,tl<. 

(' ., ızcsJ buglln sanı 11.SO Ecyoğhı 1 
Zlik1lr hastahnncsındcn kt•du"ıl.ır~ -----------
Oğle na.mazı Tcat· kiye c~ılnde kl
lın:>eak ,.., bunu nı!ltt:lklP merasimle 
L:inrirlikuyu _wı mezar".ı.&ına götilıil 
le kt:; . Parti '1 arkadaşlann nıer -
!inde bulunmnlan rlca oluntrT. 

Svıınaska Dagblad t J!. zet"
sinbı Londra muhabiri, Timı·s 
gıuıetcslllin mr mıık • ·.s'n · 
d .. \t antik ı vıuınanu.'.su~i nc
\'indP?ı yeni bir. milt flk'.1-1 b'
\'annam.esini balııs movzut.ı. ctti
g· i J..on<lrada.1 bJ:.ber v.ır .,ek
ı • air. Sovyellcı- bır!iği b..ı b~- Al.Zm:tı::z:ım•m•c:o~m~••:r::aıs::;m::ıc:ı;::::ı;ı:;ı:tııı:ı:a!!:!ll!::::;;.:ı 
y:mne ve 1o•";!ııdan do~.·uya 
iştiı.&k edece .. ir. * Moııtevıde-o - Reisiciim· 
hı..t' Baldomir pıırllimentcınıın 
yer;ı-.e bir dc\'let şürıısl ık:ı.n.l 
ctmt?Ze kanr \·emıı~tir. Şllr-.ının 
40 ıı.ı::ısı o:ac·dttır. 

ÖL 
Polis llı[c·ktebi ınualliı:?leriıı· 

dm ~ moel tz.isel'in ker\nıesı 
'lir. F'llültes: mil viml irı.~en 
I:··Jııı İziııel... kısa bir hasta
lıkbn sonn 17 da vefat 
ettiği \'e c:eııa:ae ıİıeraııiminin ou 
giıu çarııam 25 ıı t 1~2 
·a:ıt 11 de Şışaıı yokıı u B'i~ill< 
H dek im ·.n i Ken t ı~
racl ı<inago ela icra edilcccı;i 
tet - fuole ha her ıilitur. tır. 

Cenaw. rvisi 

'\'arın 
Ahşam s ine11113ııo1 l 

'dUSIKI, ŞARKI ve CAZ: GALABI 
Şo.rl~ KraLçal 

AL 1 CEFA Y E'r.in 
BÜYÜK VI LDlZ:LAR MEŞHUR 

ORKESTRALAR t:;tiraklle 

BETTY GRABLE -
JO N PAYNE ve 

Ali e f A E J CK OAKiE ile 
Belty G ABLE beraber yarattığı 

HALLO! BRODADV AY ! ... 
?ı! ı'Slmln en fevka!Me musik~ şd<ı l llınlnl takdim ediyor. 

ALiCE FA,,.E, Bu Filmde 14 CiluJ pıkı ,.u,. ... ekılr. 
\.~ar.tn a için yre-rleıfntzi r.-vveldff\ aldırınız.. 

JlfOSKOV1Ç .,.._ ... _____ .. mll ___ m: _______ _ 
mlll.-CıtmmlmlS' ...... mİDA ' 

suıı1. Bir sene var? Nel'ede r .. J Bugün İ E K 
dı • Ne zaıuan siz burada idi, oi 
; i rr.. ek si erik ağacı vardı b\lra
Wı :· Değil pa$&lll ? 

- E,·et, eveL . Erikler açmış 
tı. ._'ımdi ne var ne yok Elanı? 
J vclt>kiler nasıl? Eğlcniyorlıır 
ınr! 

Sinemasında 

Yalnız en mua.z:ı;,,m Filmlerde rol alan 

GARY COOPER 
- Ah p :;;aın nerede eğ! e- K h s ba 

kl!la. yok bunda. Kaçmis! 
r"İ'' HepHi bitti. Bizim Mari-,

1 
a_ raman u y 

- 1'ereye kaçınış? G5riilmenıl4 derecede he1rcanlı, müUtiş ve muazzaM 
- h bilmez kimse_ Geli· ~ı....ıc dolu eşsiz blr şo.1-

:ıis. madam nnla tara!< 1 ·-·6·0·Y·O·' Kı•B·l·R·A·Ş·K· ..•. ·F·E·D·AllKlı/l,lliiRiiıL 'iil(iıııiveıiaiKiiıAiiiiHiiRiiiAiiiMliAllNliliıliiKlıiiFiillıLilMliıl ·.; 
l:• 

kelimeden Şevket 
iı<'ı ili'. t!iıının evine clönnıe
miı' olcl;ıli•ınu anlayarak d ia 
bir üzüntüye kapılıiı. O aavailı· 
nın felaketine stbcp olan kw
disi itli Evinden kaçması kendi 
~ üilinrlen <>lmuşt•ı. Şimdi de 
kim r,;lir nerede, ne acıklı bir 
,·aıi/ett.e idi. Maınafi .f.f ri
h.t ın kendisi için kaı;tığından 

11' rada kimsenin haberdar ol
nnföğı da anlaşıltyordu. Ev~ 
gireli. 

(Arkaoı var) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bvyük postahane blnosında A.dl iyealn işgal ett!ll kısımda 6 ıncı ceza 

mabh'lllesi kaleminde l'8ptınlacak tan:ıırnt nçık ekslltmcyo kanulm~. 
l!t•J:ımc 11/~/&42 ı;arşamba Miat 15.SO rla Büyük post:ıhane binası blrlnt! 
k•lta idari muavinlik od:wnda toııJaıır<'&k Alırn Satını Jr.omls;onunc!a 
7:ıpıiarektır. 

Xe;U bedeU 545 lira ~7 kuruş, ıtıu,a-.ıraı tutlDat U "-'- ......... . 
~......,,.. ~"-'lUUC• 

l'lo clbaplaki ko:;tr ve ı,aı:tnam ini ı:ö .. ı. ve muvakkat ternı.-ıau..rını 
wrnıo:t üzere çalışma g{lnlcrlnde ıneıldlr mlldriU!lk iderl kalem ı.e.. ya.. 
lruomna "" en 111. bir luhhUtte 500 Uralılr bu ı:e *- ı, J':ıptık~ım 
d,lr id .. rclerlnden alınış ol<luklan v.,.,_'<aJAra btinııden ı ta:ıbuJ vll 
m •<0aatl:ı lltme t.'.lrllılnden tatil Cl!nl<.'rl hariç :i g!ln e ıv-• yetllno 
1 ı · 9'2 • · ı "' a c ı• ıyı.:. \e .. y ına aıt caret Od.~ı. vesi~·;-.ı.ı ve muvakknt k lıı:ıt • 
L ''l! l..om _ yo. a m r U rı. ~531> mD.k 
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Y0R0KAL 
Böyle bir b~ş pehlivwı olmak 1 
içın her tlirlü suiistimalden te
vekki etmek, k~e b:ıkmak 
içın ahdediyordu. Hele Ama -
vutoğluna. bayılnuştı.. Me tetik 
ve sevmıli bir adamdı. 

Davul ve zurnalar durma.dnn 
vuruyor, arada bır cenk havası 
çalıyordu. Cenk havası, çaldık
~ Yörük Ali, olJui:'U yerde du
ramıyordu. Yarışa çıkacak olan 
koşu hayvaınlan gibi sıçrıyor-
t:u. • 

Nihayet, Kırkpmann ttrtiJar 
Ca.?mn meydana çıktı .. Bu, Caz
gı, " : ; 1 .' ' D rd n biri idi. 
U7.-m boylu, kınşık ve kalın de
rüi enseli, iri komikli, h:ı..fif bır 
adamdı.. Bı..:Ui idi ki, vaktinde 
b"r başpı.;hliva.ndı. 

Cazgır\ meydn.na geldikten 
sonra eliyle davullara. işaret et
ti ,.ıl susturdu.. Herkes kulak 
kesllmi~, Cazgırı dinliyordu. O 
çafüı:k sesiyle bairrdı: 

- Güreşler ba§ladı .. De. teye 
gUreşccck pehlivanlar meyda-
na? 

hiiçük deste pehliYanları so· ı 
yunmu~ bekliyorlardı. Yüze y.ı- 1 
km deste ~-hlwa.nı bir ~n~a l a- 1 zan d~bini dolduruvernu~ti. Ne 
kJ.dar da güzel YC mütenasip 
viicuUaı·ı vardı. Hepsi de güler 
yüzj;.i idiler. Ncş'cli, emniyetli 
t>ir ccmi~etin çocukları olduk • 
brı besbelli idi. Yüzleri k~:r1f 
lcinde idi. 
- Cn7,.gır bu küçük pehlivanla m i 

ileri gel nlcrini tanırdı. 
Yahancıl:ır dahi olsa vücuclt>- 1 

na ve çalımına blr bakışta. onun 
ne gradoda. bir pehlivan tıldu- 1 
ğunu keslirel>ilirdi. Binaı:na· 
Jcyh eş b ğl:lm:ık husus1ıııd. 
altlanması pckıı.z olurdu. Bun· 
lar da nadir yar~tılnus müstfS· 
na vücu tıar<l.ı. 
Caz~r eşl..,ri bağladı. Kü(;uk 1 

r•cl lh ani ırı eşleri1e halka wl·
J:jl etti, duas!nı yaptı. Mey.~a
na. ı;~n·crdi. 

D·;~ı eye gUre.~n pehlivanlur 1 

ne kn ~ar ela canlı boğ~uyorlar 
dı. A<.·emi oldukları i~in hiç bu· 
l•a:, •la ve temkine lüzum görme 
d; n b:ı hirleriııc giriyoı lar.. ve 
tcsaJuflerin ~ :lrdım ettiği h 
rck~t1crle yeniliyor ve galip gı>-
liy•)rln rc1ı. • 

1 >~ .. ~ e pehlivanların giireşkrı 1 

~ok nirmedi. Onlar birb'.rld i, i 1 
c;a~·~l.uk temizlediler ve nC'f e 
ye l'r<lil r. • 

l 'i.• .tik orta pehlivanları so· 
y•t""!l'll* beklıyorlardı. Yo·iık ı 
Ali c!dıığu l€'lde durP.tnı)orJı.ı. 

Nıhayet c ızgır, meyliam.:ı. c.ı'-<-' 
tı. D.,vul \"~ zurnacılara i~ ıet. 
edere?~ s~tuı du \"C b::ığır<lı: 

-- !<Ucük ortaya soyuna aı~· • 
lar r.:E>vuan::ı. ~. 

lillkr.111ar çok !mlabahk bir 
yer dduğu i<.in gelen pehıh aı•
l:ırı görmek ve lnılmak müml~iin 
d ğildi. Her biı i bh· çadırdn v'1 
bir kl;~~ l<; oturmuş bulunu) or· 
ılu. lfüıaenaleyh küc:ük ortaya 
gch.'1~ · olan nd.lin.r.fo.nn hemen I 
hı:psi malüuı değildi. 

Y:!! 11z küçük ortaya gclrui.· 
olwlar meyanında Çop:ı.r. Kc:. -
ra Mehmet, Ka.'!buı· Osman 
l~U:ıtcci Hns:ın '~r oldu~u YiJ· 
rük Alice malüm idi. 
ür~•r, küçuk ortaya ı:nğı -

ıınra kurnaz Yörük, kazan d:
binc r!itmck için acele etmed:. ı 
E~~n dibine gidecek pehlivan
ları ı;r:yrcdiycrdu. Kanbur Os· 
mr.ı.ı t::ınımadığı için babasma. 
g: stc:re re.!:: 

- B:!.b:ı, bu kim 1 
-- Kur.bur Osman!. "'· 
-- Ya Kanbur Osman bu de~ 

mck .b::.!. 
' - O, işte!. 

- Y :ıman bir şeye benziyor .. 
Derli. K:ınbur Osman hakika

~ te:ıı be!ulı bir delikanlı idi. Sırtı 
tJ!ı :?.Z kabarık olduğundan kan-

i 
)n:r o.,~:ın di:;orlarc!ı. 

En:ıbur Osınanın beş on adını 
,ıı.rhı· .ndan birisi gidiyordu. 

Yöıiik yine sordu: 
' -· Baba bu kitn ?. ~ 

- Ifa, TosunköylU Kadri .• 
- Bu, nasıl pehlivandır?. 
·-Bu da belialrdandır. 
-Ne ayarda? 
- Kanbur Osman ayarında.. ... 
-- Çalımlı ve okkalı bir de· 

lik:mlı .. 
DE~i. Biraz sonra kazan dib~ 

ne bırisl daha geldi. YörUk yi
ııe sordu: 

1 - Bo.ba, kim bu? 
1 -- Ha! Dramalı Kanbur ffa... 
Jit.. 
· Davullar, zurnalar çabyordu. 
~lJk, Yöıtiğe bağırdı: 
1 - Haydi, ne dW'Uyonun? 
~ilrii' .• 

- Gidiyorunı .. 
- Burada adam sormakla. 

lmaz .. Kaza». dibinde görür
. . Hepsini cazcır da isimleri
i söyJ9 anlMsuı.. 
Dedi. YörUt' Ali, bir llc;rt.Y* 
hzaıı dibine &elmişti. Kan-

ur O&ıan. Tmunkövltl Kadri 
ramah Kuıbur Baİlt, Y&riik 
iyi öuymtışl~ Fakat ph

!!!~~orJanlı, • 

Yöriik Ali, kazan dibine dnğ
ru gelirken kanbur Osman ya
rında bulunan Künteci Basana 
&Ordu: 

- Künteci, bu gelen kim? 
-Yörük Ali .. 
- Ya, Yörlik Ali, bu demek! 
- Evet. ... " 
- Ufak tefek be!.-- ...... . 
- Nasıl çıkardı bu sizi orta-

dan. 

- .... 
- Hele bu, Kar.bur Osmanla 

Tcsıuıköylü berbad herlflerdir. 
- Öyle " 
- 8Pn eunlarm gürettini gör-

Gn mtı? 
- Gördtim. Çetin çocuklar

dır.. na.kalım bizimki ne yapa.
eak ! .. 

- tvt bir gtlref çıkarırsa bel
ki mnvaffak olur. 

(Arbsl l'IU') 

S;ıhibl: A. Cemalcddlrı Saraçoglu 
Neırlyat MıldDrü: M. Sami Karayel 

Bıısıld.ğı yer: (H. Bekir GUrıoylar 
A. Ccmıleddln SıraçeOlu matbaaöı) 

Haydarpaşa Lisesi Jllüdürlüğilnden 
l' .. r, lı yatılı talebemizin ilçüncU t. i,• it .wm •• nı 1 !\fart 942 dir. Tall-

s:ll<'rln ona göre yatırılır.~ olmnsı l:hımcır. (2437) 

Çelik Boru ve Teferruatı alınacak 

PETROL OFİSİNDEN: 

Devlet Demir Yolları ilanları 
• • • • .. ~ ı ' ' '" • . ,, -

A~. gıdn cin i, ı lk .. rı n h.ıımncn bedeli \"C munıkkat teminatı a1" 
nHı gv terilmiş ol n ı 1uhtclıf nıcn~ııc.ıt {1/3/1942 pııuırtcsı Jı{inü 

1~,3•1 dan ıtib:ıren ~ ~,..1 1 <.arf u ulilc Ankli,.ad ı 1dnre binasında toplan_. 
l\ı<'rl.ez. 9 uncu komı :ı: omın<'A sırn ilP. ve nyrı ayrı s:ıtın alınacaktır. 

Bu ıee girmek ı t. nkı ın her ı.ı<•n u. :.tın hizasınqa yaıılı mııvakk 
tcrn.nat ıle kanunun t ... y.xı • ttl,..ı \ e,,ik. lnn ııyı ı gıln sııat 14 30 k_,w 
kom· yon reisliğine ı: ı:ı d 1 l{.zımdır. ' a 

Ş. rtmımclcr para z oı., ~ Anlcarod:ı l\'fr,l1<>mc dn<ı e:ılnden w :H ~ 
c!nrı ıı, .. da Tesellilm \'C Se. v: Şct1iı<lncfeıı temin olunur. 

Alınacak menaı catın cine! 

l :!'~o. lu ı:.. te ı .l.1tevı~. tı 3 JCiOO 
Tr."trc siyah u t ı 1 k bez.. 
2 No. lu lİ!fc n ııhle\h cıtı 20000 

ır dre kacallıı. 
3 'No. lu u .. tc m\ ht \ .y· ll ,uö.ıo 
metre kaput bezi. 
4 No. ıu listt'.' mur"<-•' ~· tı :rnooo 
""ctre pati.«lrn. 
ıı No. lu liste muı.tc-' ı~ tı ıoocıı 
metre pljaınnlık vo 5000 metre 
gomleklık Dril. 
fı No. hı lis1c n rtt' ·~· .. tı 3COO 
metre kırmızı ~9li. 

Muhammen 
bedel 
flra 

11025 

11!100 

10~75 

32"jô0 

5475 

7· il 

Muvakk;ı• 

teminat 
lira 

82688 

667,. o 

770 63 

2452,50 

410 63 

ı;ı;2 .:;o 
(2532) 

1r KUŞ T0Y0NDEN 
VAITIK, VORG.l.N, YATAK kullanmak helrı kwenize .. heUl ,,. 

:~;:::,·;.':: BiR KUSTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Y~lık, yorganlan do pek ucu1.dur. Adres: htanbul Çakmakçılar 
~dalyacılar sokak ö= BaHoJlu • t<Qyü tabrlkAsı. Telefon: 23021 


